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ابراهیم رهبر کرباسدهی ،1فاطمه رهبر کرباسدهی

طی چند دهه گذشته ،چندین ویروس منتقلهه ز طریه

مرزجعه میکنند بریار بیشتر ،و تها  8درصهد مهیباشهد(.)4

خون ،بیمارزن هموفیلی رز که نیا به درمهان بها فاکتورهها

ز هدزمات

زنعقههاد ناشههی ز ای ههما زنرههان دزرنههد ،هههد

همهگیر زین بیمار  ،کوتاه مدت نیرت و هد

ههرزر

کنتریی ،کاهش میززن عفونتها جدید میباشد؛ به طور

دزدهزند( .)1حتی زمهرو ه ،برهیار ز بیمهارزن همهوفیلی و
خانوزدهها آنها هنو خاطرزت دردناک عفونتهها HIV

که د تگاهها تنفس مصهنوعی ( )Ventilatorکهافی بهرز
حمایت ز بیمارزن نیا مند در د ترس باشد.

و هپاتیت  Cرز به یاد دزرند و یا با ایامدها ایشرونده زیهن

در حال حاضر به طور د ی نمیتوزن تخمین د که چه

عفونههتههها موزجههه هرههتند( .)2همههانطههور کههه موفقیههت

تعدزد ز بیمارزن همهوفیلی مبهتی شهدهزنهد .بها زیهن حهال،

آ مایشها بهایینی نن درمهانی نشهان دزده ز هت ،حهدز

همهگیر فعلی ایامدها

برخهی ز ویهروسهها بهه عنهوزن دشهمنان وز عهی بیمهارزن

مدیریت هموفیلی در رز ر جههان دزشهته ز هت .در زیهن

هموفیلی شناخته میشوند ،زکنون در درمان هموفیلی به کار

بهرز شنا هایی زیهن ایامهدها زحتمهایی بهه

مههیرونههد .در وز ههم مههیتههوزن همههوفیلی رز بهها ز ههتفاده ز
ویروسها (به جز محتویات بیمار

ز در آنها) ،بهه عنهوزن

نها لین مههوزد ننتی هی و توییههد طهوتنی مههدت و درون ز
فاکتور هشت( )VIIIیا  IXدرمان کرد(.)3

مینه ،تی

طعی مرتقیم یا غیرمرتقیمی بهر

منظههور مههدیریت بهینههه چههایشههها کنههونی و اههیشبینههی
مش یت عمده در بلند مهدت منا هب بهه نظهر مهیر هد.
نگرزنههی و زویویههت زصههلی ،زطمینههان ز د تر ههی بیمههارزن
همههوفیلی بههه درمههان ز ههت کههه در شههرزی حاضههر زرزئههه

فرزتر ز زین موفقیهتهها و زفهززیش تبربیهات گذشهته،

درمانها جایگزین ز طری دزروخانههها ،بیمار هتانهها و

ظهور عوزم عفونی جدید ،یک نگرزنی مدزوم برز جامعهه

یا برنامهها تحوی ملزومات درمان در خانهه تحهت تهر یر

هموفیلی ز ت .به همین دیی  ،در چنهد دههه زخیهر تهی
برز زفززیش کنترل عفونت در کنرانتره ها فاکتور زنعقاد

رزر گرفته و ز و دیگهر نیهز مرزکهز درمهانی همهوفیلی
خت کار میکنند تا ز برو چنهین مشه یتی جلهوگیر

مشت ز اهی ما زنرهان و بهه ویهژه زیباد کنرانترههها

کنند(.)5

ریبونوکلئیک ز ید( )DNAنوترکیب در آ مایشگاه صهورت

به برنامه کمکها بشردو تانه فدرز یون جهانی هموفیلی

گرفته ز ت(.)1
در د امبر  ، 2112یک بیمهار جدیهد ناشهی ز کرونها

مت ی بود ،به دنبال کرونا کامیً تغییر کهرد .تعطیلهی مو هت
حم و نق هوزیی ،حم و نقه محصهوتت جهایگزین و

ویروس در ووهان چین شیوع و به رعت در طح جههان

د تر ی به درمان رز برز مدتی کُند یا متو ف کرد .توییهد

گرتر

یافت .زین ویروس که ز طری

طرزت تنفرهی ز

اههروتئین نوترکیههب محصههوتت جههایگزین(یعنی ، FVIII

فرد به فرد دیگر منتق میشود ،عمدتاً عام عفونتهها
د تگاه تنفری کشهنده در بیمهارزن ز هت .دزدههها فعلهی

فههاکتور زنعقههاد ( ،)FIXفههاکتور  VIIفعههال شههده( )FVIIaو
دزرو زیمیزیزوماب( ))Emicizumabتحت تر یر زین همهه-

موجود نشان میدهد که مرگ و میر در زفرزد یهر  21هال

رزر نگرفته ز ت ،به جز در موزرد که موزد زوییه در

کم و در بیمارزن مرن که با بیمار هها

مینههز دیگهر

گیر

کارخانهها تویید تمام شهده و یها نیهرو کهار آنهان بهه

] [ Downloaded from bloodjournal.ir on 2022-08-09

فههاکتور زنعقههاد توییههد شههده تو هه فنههاور دئوکرههی

وضعیت بریار ز کشورها که تنها منبم حمایتی آن هها

زبرزهیم رهبر کربا دهی و فاطمه رهبر کربا دهی

هموفیلی و کرونا

کرونا ویروس مبتی شده باشهند .زههدز ای هما بهه دییه

آمو شههی یهها اژوهشههی برنامهههریههز شههده در هال 1411

ترخیر زهدزکنندگان مبتی به کرونا ویروس و ترس ز زهدز

(جلرات متخصصان ،کنگرهها ،زردوها آمو شی بیمهارزن،

خون و ای ما ،کاهش یافت و شرزی رز برز فاکتورهها

زنبمن حمایتی بیمارزن و )...شد که برز ایشهبرد دزنهش و

زنعقاد مشت شده ز ای ما کامیً متفاوت کهرد .در حهال
حاضر ،همان طهور کهه در مهورد همههگیهر  HIVدر دههه

مرز بت ز هموفیلی در رز ر جهان ضرور ز هت .همهه
زینها ،فرصتها ز د ت رفتهز هرتند که بایهد دوبهاره

 1331زتفاق زفتاد ،درک نادر ت زهدزکنندگان ز زین کهه بها

فعال شوند؛ حتی زگر فناور ها زرتباطی حفه تعهامیت

زهدز خون مم ن ز ت در معرض زبتی به کرونا ویهروس

بین متخصصان و بیمارزن رز مم ن ا د ،ضهرورت تمهاس

رزر گیرند ،وجود دزشته زما رو به کاهش ز ت(.)3

مرتقیم رز جایگزین نمیکند.

زفززیش آمادگی رو زفهزون بیمار هتانهها بهرز درمهان
بیمارزن مبتی به کرونا ویروس در رز ر جههان ،د تر هی

ایامدها ز تصاد و زجتماعی زیهن همههگیهر  ،برهیار
بزرگ ز ت .زمرو ه زر یابی تر یر ترمین مهایی همهوفیلی در

به مرزکز درمان همهوفیلی رز حتهیزیمقهدور دشهوزر هاخته

رز ر جهان ،چه ز نظر با اردزخت درمهان و چهه ز نظهر

ز ههت .زیههن مرههریه ایامههدهایی رز در ایگیههر ازشهه ی،

حمایت مایی ز مرزکز هموفیلی ،غیرمم ن به نظر میر هد.

مشاورهها زر یابی ،درمانها خاص ،برنامهها آمو شی
و رو ها تشخیصی دزرد .در زین شرزی مرزکهز درمهانی

برههیار ز بیمههارزن همههوفیلی کههه ز نظههر زجتمههاعی و یهها
حرفهز ضعیف شدهزند ،ز ایامدها ز تصاد و زجتمهاعی

باید با بهرهگیر ز همه رزهها زرتبهاطی ز رزه دور ماننهد

زین بحرزن ،بیشتر رنج میبرند .زین بیمارزن باید مورد توجه

ازش ی ز رزه دور ،به رعت با زین وز عیت ا گار شهوند

ههرزر گیرنههد تهها مش ه یت مههایی ،زجتمههاعی و شههغلی بههر

و تماس منظمی با بیمهارزن ،بهه ویهژه کرهانی کهه نیها بهه

مش یت بیمار و درمان آنان زضافه نشود.

ایگیر د ی و منظم دزرند ،بر رزر کنند.
برنامهها تحقیقات بایینی تحت تهر یر زیهن همههگیهر

ن ات مطرح شده وز م بینانه بوده و شرزی کنونی ،ما رز
ملزم مهی کنهد کهه هوشهیار باشهیم ،در نظهارت رو زنهه بهر

رزر گرفته و شروع مطایعهها جدید بر رو بیمارزن رز به

وضعیت ،ایشقدم و برز طوتنی مدت یک روزل جدیهد رز

رو به رو کرده ز هت.

ایشبینی نمائیم ،با ههم هم هار نزدیهک دزشهته و نهوآور

دتی یبرتی ی و بهدزشتی با مش

مرزکز هموفیلی با زطمینان ز د تر ی به درمان و ایگیهر
منا ب ،ز دزماتی رز نیز برز نظارت بیمارزن در مطایعه ها

باشیم .در زین شرزی  ،جامعه جهانی زخهتیتت خهونریز ،
بیش ز یک بحهرزن رز تبربهه کهرده ز هت و همهه بها ههم

بایینی زنبام دزدند .با زین حال برخی ز درمانهها تبربهی

مههیتههوزنیم بهها آن روبههرو ش هده و درسههها ت م رز ز آن

با ترخیر زر یابی شده ،برخی ز آ مایشها بایینی متو هف

بیامو یم.

و معرفی بریار ز درمانها جدید به تعوی زفتادنهد(.)7
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زین همهگیر همچنین منبر به یغو بریار ز فعاییتهها

1411  مرتان،4  شماره،18 دوره

References :
1- Hermans C, Weill A, Pierce GF. The COVID-19
pandemic: New global challenges for the haemophilia
community. Haemophilia 2020; 26(3): 371-2.
2- Franchini M, Mannucci PM. The history of
hemophilia. Semin Thromb Hemost 2014; 40(5): 5716.
3- George LA, Sullivan SK, Giermasz A, Rasko JEJ,
Samelson-Jones BJ, Ducore J, et al. Hemophilia B gene
therapy with a high-specific-activity factor IX variant.
N Engl J Med 2017; 377(23): 2215-27.
4- Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, Liang WH, Ou CQ, He JX, et
al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019
in China. N Engl J Med 2020; 382(18): 1708-20.

5- Pierce GF, Haffar A, Ampartzidis G, Peyvandi F, Diop
S, El-Ekiaby M, et al. First-year results of an expanded
humanitarian aid programme for haemophilia in
resource-constrained countries. Haemophilia 2018;
24(2): 229-35.
6- Chang L, Yan Y, Wang L. Coronavirus disease 2019:
Coronaviruses and blood safety. Transfus Med Rev
2020; 34(2): 75-80.
7- Kulkarni R. Use of telehealth in the delivery of
comprehensive care for patients with haemophilia and
other inherited bleeding disorders. Haemophilia 2018;
24(1): 33-42.

Letter to the Editor

Health challenges of hemophilia patients during coronovirus
2019 epidemic
Rahbar Karbasdehi E.1, Rahbar Karbasdehi F.1
1

[ Downloaded from bloodjournal.ir on 2022-08-09 ]

Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Received: 18 Sep 2021
Accepted: 3 Dec 2021

Correspondence: Rahbar Karbasdehi E., M.A of Psychology and Education of Exceptional Children.
Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan.
Postal Code: 4199613776, Rasht, Iran. Tel: (+9813) 33829044; Fax: (+9813) 33829044
E-mail: Ebrahim.Rahbar74@gmail.com

